
MEGLERHUSET

Salg og utleie av boligeiendommer, fritids-, landbruks- og næringseiendommer.
Salg av hytte/fritids- og boligtomter.
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nye metoder, og kanskje ligge et hestehode 
foran når det gjelder markedsføring. At vi 
fortsatt er her, må være en tydelig indikasjon 
på at vi har lykkes med vår målsetting – nemlig 
å gjøre deg som kunde fornøyd. Men kanskje 
aller viktigst er forståelsen av at bolighandel 
i bunn og grunn dreier seg om mennesker. 
Å kjøpe eller selge sin eiendom er en stor 
avgjørelse for oss alle. En god og personlig 
oppfølging er viktig. Det er kanskje derfor våre 
kunder eller deres familie og omgangskrets 
kommer tilbake til oss. Vi er stolte og ydmyke 
for dette og legger mye arbeid i å vise oss 
tilliten verdig.

EIENDOMSMEGLING
Meglerhuset Innlandet AS er et frittstående eiendomsmeglerfirma etablert i 2002.   

Vi selger hovedsakelig boligeiendommer, men tjenestene omfatter også salg av  
fritids-, landbruks- og næringseiendommer.

Mer enn ti år med 

Om oss
ADR: St. Olavs gate 1, 2406 Elverum

TEL: 62 41 44 50

EPOST: post@megler-huset.no

NETT: www.megler-huset.no

Meglerhuset Innlandet ASMeglerhuset Innlandet AS er et frittstående 
eiendomsmeglerfirma som ble etablert i 2002. 
Vi selger hovedsakelig boligeiendommer, men 
våre tjenester omfatter også salg av fritids-, 
landbruks- og næringseiendommer. Alt fra hytte 
til slott – rett og slett!

Fra vårt hovedkontor på Elverum bistår vi først 
og fremst med salg av eiendommer i Hedmark 
og Oslo, men også ellers i landet, samt utlandet.

I et marked med fusjoner, oppkjøp og store 
kjeder, er vi stolte av å være en uavhengig aktør 
som fortsatt har et solid fotfeste i en krevende 
bransje. Helt fra starten av har vi våget å prøve 
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SKOG, NATUR 

Elverum fikk bystatus i 1996. Byen og regionen 
har et rikt aktivitetstilbud sommer som vinter, 
en lett tilgjengelig natur, et rikt kulturliv, flotte 
museer og flere store sesongarrangementer. 
Finnskogens mange turområder og gode jakt- 
og fiskemuligheter rett utenfor stuedøra gjør 
Elverum til himmelrike for naturelskere. Liker 
du en aktiv livsstil med fiske, jakt, ski og sykkel, 
ligger forholdene godt til rette for at nettopp du 
skal trives her.

Er du en livsnyter som er opptatt av gode råvarer 
og mørkbrente kaffebønner? Elverum ligger i et 
godt jordbruksområde, der kortreist, god og 
ekte mat er lett tilgjengelig. Byen har flere gode 
kafeer, spisesteder og gårdsutsalg.  

Elverum opplever en jevn befolkningsvekst. 
Veksten skyldes da i særlig grad økt offentlig 
tjenesteyting, og spesielt gjennom Sykehuset 
Innlandet, Høgskolen i Hedmark og Forsvaret.  

og caffé latte
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DAGLIG UTKJØRING

ELVERUM 62414000
Distriktets største utvalg I listverk,  

mdf veggplater, laminatgulv og  
asak steinprodukter 

RENA 62440962
Alt i trelast og byggevarer

elverum@btkjeden.no

lik oss

KJØKKEN, 
KJØKKENFORNYING, 
BAD OG GARDEROBE 

406 15 794   |   post@mkkjokken.no

Verdi- og lånetakst, boligsalgsrapport, 
næringstakst,landbrukstakst, tilstandsrapport, 

skjønn, skadetakst, løsøre,naturskader,  
termofotografering/trykktest

Knut Roger Furuseth

Byggtakst 
Elverum AS

Ingeniør / takstingeniør

Adr.: Grottavegen 7 
 2407 Elverum
Mob.:  918 40 445 
Mail:  knut@byggtakstelverum.no

Horndalsvegen 666, 2410 Hernes
tlf: 911 15 419

Horndalsvegen 666, 2410 Hernes
tlf: 911 15 419

Tlf 90 07 90 90
post@elverumelektro.no
www.elverumelektro.no

Folg oss pa 
facebook

Direkte      979 98 13003 770

Få et skreddersydd tilbud på alarm fra 
Norges ledende boligalarmleverandør!
Kontakt din lokale Partner i dag på tlf. 911 92 173 eller 
e-post: jorn.andre.lund@verisurepartner.no

VERISURE PARTNERFå et skreddersydd tilbud på alarm fra 
Norges ledende boligalarmleverandør!
Kontakt din lokale Partner i dag på tlf. 911 92 173 eller 
e-post: jorn.andre.lund@verisurepartner.no

VERISURE PARTNER

Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no

www.konstruktiv.no
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ADR: St. Olavs gate 1, 2406 Elverum

Tel: 62 41 44 50

EPOST: post@megler-huset.no

NETT: www.megler-huset.no

Meglerhuset Innlandet AS
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